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1. Загальні вказівки 
Одним із видів самостійної роботи студентів при вивченні курсу 

«Ветеринарна токсикологія» є виконання реферату.  
Метою виконання реферату є формування у здобувача вищої освіти 

здатності до аналізу сучасних даних літератури, широкого спектру інших 
інформаційних джерел, використання набутих знань за обраною темою,  
розвиток лікарського мислення та мотивація до наукового пошуку. 

Завданням реферату є висвітлення та аналіз новітніх наукових даних і 
практичного значення досліджуваної теми. 

Темою роботи є  отруєння тварин певною отрутою або групою отрут, 
що мають спільну токсикодинаміку.  

2. Оформлення реферату 
Реферат з навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія» може 

бути виконаний у вигляді рукопису, або ж комп’ютерним набором.  
Реферат повинен бути написаний державною мовою (виключення 

складають студенти-іноземці – у такому разі допускається написання 
російською мовою). 

Текст розміщують на одному боці друкарського паперу формату А4 із 
застосуванням параметрів: текстовий редактор «Word». Шрифт «Times New 
Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, верхнє та нижнє 
поле – по 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см, абзац 1,5 см. 

Обсяг реферату повинен складати 20–25 сторінок комп’ютерного 
тексту (без урахування додатків).  

Під час оформлення роботи необхідно дотримуватись рівномірної 
щільності, контрастності і чіткості зображення впродовж всього документа.  

Розділи роботи повинні мати заголовки згідно змісту. Орієнтовний 
зміст роботи: 
Вступ. 

1. Перелік, значення і застосування препаратів даної групи отрут. 
2. Фізичні і хімічні властивості отруйних речовин. 
3. Умови, що сприяють отруєнню. 
4. Токсикодинаміка отруєння. 
5. Токсикокінетика  отруєння. 
6. Клінічні симптоми отруєння тварин різних видів. 
7. Патологоанатомічні зміни. 
8. Діагностика. 
9. Лікування. 
10. Профілактика отруєння. 
11. Ветеринарно-санітарне оцінювання продукції тваринництва. 

Висновки. 
Список використаних джерел літератури. 
Додатки. 

Заголовки розділів друкують з абзацу, жирним шрифтом. Кожний 
розділ роботи починають з нової сторінки.  

Знаки, літери, символи, формули та позначення, за потребою, можуть 
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бути вписані від руки чорнилом чорного кольору. Помилки, описки та інші 
неточності, виявлені у процесі виконання роботи, допускається виправляти з 
використанням коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту 
рукописним способом. Допускається не більше двох виправлень на одну 
сторінку. 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 
наскрізної нумерації впродовж всього тексту. Номер сторінки проставляють 
у правому верхньому куті. Титульний аркуш (додаток А) включають до 
загальної нумерації сторінок роботи, номер сторінки не ставлять. 

Матеріали реферату повинні містити посилання на літературне 
джерело, яке було використано в даному фрагменті. Посилання ставиться у 
вигляді номера літературного джерела (або декількох), згідно списку 
використаних джерел літератури, в кінці речення або абзацу, у квадратних 
дужках. (Наприклад – … основним елементом токсичного впливу ФОС 
вчені вважають антихолінестеразну дію цих сполук [1].) 

Цифровий матеріал (наприклад – показники токсичності препарату 
для різних видів тварин, дози антидотів, тощо) доцільно подавати у вигляді 
таблиць, пронумерованих в межах розділу. Нумерація здійснюється таким 
чином. Якщо таблиця вперше згадана у розділі 2, їй надається номер 2.1. 
Наступна таблиця в цьому розділі матиме номер 2.2., і так далі до кінця 
розділу. Вперше згадана в розділі 3 таблиця матиме номер 3.1 і т. д.  

Слово «Таблиця» вказують праворуч над назвою таблиці, із 
зазначенням номеру (наприклад – Таблиця 2.1). Нижче, безпосередньо над 
таблицею, вміщують її назву жирним шрифтом з великої літери. 

Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому вона 
згадується вперше, або ж на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 
посилання в тексті (наприклад – … рекомендований вміст натрію хлориду в 
комбікормах для птиці наведено у таблиці 1.). Заголовки граф таблиці 
починають із великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають 
одне речення із заголовком. У кінці заголовків чи підзаголовків таблиць 
крапки не ставлять. Графу «номер за порядком» до таблиці не включають. 

Робота може містити ілюстрації у вигляді оригінальних малюнків, 
макро- і мікрофотографій, графіків, діаграм чи схем. Ілюстрації повинні мати 
надписи під малюнками і порядкові номери (наприклад – Рис. 2.1.  Схема 
токсикокінетики динітрофенолу.). Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, 
схеми, діаграми, фотознімки) необхідно розміщувати після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. На ілюстрації повинні бути 
посилання в тексті. 

 Список використаних джерел літератури має містити не менше восьми 
літературних джерел, опублікованих, переважно за останні 10–15 років. 

3. Порядок викладання матеріалів роботи 
3.1. Вступ 
Вступ є першим, окремим розділом реферату. У вступі здобувач вищої 

освіти коротко викладає оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи 
практичне значення та актуальність обраної теми роботи.  
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Обсяг розділу 1–2 друкованих сторінки. 
3.2. Перелік, значення і застосування препаратів даної групи отрут 
У цьому розділі студент опрацьовує і коротко викладає літературні 

дані стосовно переліку препаратів обраної групи отрут, за темою реферату, а 
також відмічає їх значення та застосування, посилаючись на літературні 
джерела. Посилання наводяться в кінці абзацу цифрами у квадратних дужках. 

3.3. Фізичні і хімічні властивості отруйних речовин 
Після дослідження даних літератури студент послідовно описує 

фізичні властивості отруйних речовин, що включають: колір, запах, 
прозорість, фізичний стан (рідина, газ, тверде тіло тощо), щільність та ін. 
Аналізує і вказує хімічні властивості даного виду отрут, обов’язково роблячи 
посилання на літературне джерело. 

3.4. Умови, що сприяють отруєнню 
 У цьому розділі вказують умови, обставини, що спричиняють контакт 

тварини з отрутою (отруйним середовищем). Наприклад, причиною 
отруєння карбамідом може бути його недбале зберігання і вільний доступ 
тварин, неправильне дозування його в раціоні і т.д. 

3.5. Токсикодинаміка отруєння 
Автор, на основі аналізу сучасних літературних джерел (наукові статті, 

посібники, підручники), історичних даних, висвітлює механізм дії отрути на 
організм тварини, детально описує патологічні зміни, що  їх спричиняє даний 
отруйний агент. Доцільно ілюструвати розділ рисунками, схемами 
патофізіологічних механізмів впливу отрути (групи отрут) за темою 
реферату. 

3.6. Токсикокінетика  отруєння 
Метою даного розділу роботи є вивчення даних літератури стосовно 

закономірності всмоктування, розподілу, накопичення, метаболізму 
(біотрансформації) і виведення отруйних речовин за гострого і хронічного 
отруєння тварин. Здобувач вищої освіти повинен описати перетворення, що 
їх зазнає токсична речовина після потрапляння в організм, в залежності від 
шляху надходження (аліментарний, контактний, інгаляційний, 
парентеральний). Доцільно навести хімічні формули, рівняння хімічних 
перетворень, рисунки, схеми тощо. 

3.7. Клінічні симптоми отруєння тварин різних видів 
У даному розділі студент описує клінічні симптоми (ознаки), що 

супроводжують інтоксикацію організму посилаючись на літературні 
джерела. При цьому слід висвітлити особливості прояву отруєння в 
залежності від ступеню тяжкості (легкий, середній, тяжкий), перебігу 
(блискавичний, гострий, підгострий, хронічний та ін.), враховуючи видові 
особливості тварин. 

Розділ доцільно ілюструвати інформативними фотографіями. 
3.8. Патологоанатомічні зміни 
Необхідно описати патологоанатомічні (макроскопічні й 

мікроскопічні) зміни в органах і тканинах загиблих тварин, що розвинулись 
внаслідок отруєння. Особливу увагу слід приділяти патогномонічним 
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(характерним, типовим) ознакам. Розділ може містити фотографії. 

3.9. Діагностика 
У цьому розділі студент повинен відмітити, що діагностика будь-якого 

отруєння повинна бути комплексною й враховувати дані анамнезу,  аналіз 
клінічних симптомів, морфологічних і біохімічних змін крові та результатів 
патоморфологічних досліджень, виявлення і кількісне визначення отруйних 
речовин в органах і тканинах тварин, кормах, воді та інших об’єктах 
зовнішнього середовища, з якими мали контакт постраждалі тварини. При 
цьому вказують характерні ознаки за якими можна встановити діагноз. 

Окремим пунктом (3.9.1) слід виділити і детально описати лабораторні 
методи виявлення та кількісного визначення даної отруйної речовини у 
патологічному матеріалі, кормах і воді. 

Окрім того, необхідно описати захворювання або інші патологічні стани 
від яких слід диференціювати отруєння тварин, що спровокувала токсична 
речовина та вказати диференційні ознаки. 

3.10. Лікування 
Необхідно зазначити, що лікування отруєнь виконується в наступній 

послідовності: усунення ознак гострої дихальної і серцево-судинної 
недостатності,  видалення отрути яка не встигла всмоктатися, специфічна 
антидототерапія (за наявності специфічного антидоту), неспецифічна 
детоксикація, симптоматична терапія.  

За вказаною схемою студент описує терапевтичні заходи, що мають 
бути виконані у разі отруєння (за темою реферату), із зазначенням 
послідовності конкретних дій, шляхів введення, дози, кратності та 
доцільності застосування всіх необхідних лікарських засобів в залежності від 
виду тварин (обов’язково описати фармакодинаміку призначених 
препаратів).   

3.11. Профілактика отруєння 
Аналізуючи викладені матеріали роботи й літературні дані, студент 

повинен скласти комплекс заходів із профілактики отруєння за темою 
роботи. 

3.12. Ветеринарно-санітарне оцінювання продукції тваринництва 
На основі літературних даних здобувач вищої освіти вказує можливу 

ветеринарно-санітарну оцінку продуктів забою в залежності від токсичності 
речовини, дози та кратності її надходжень в організм, перебігу отруєння у 
тварин (гострий чи хронічний), результатів органолептичного, 
бактеріологічного, біохімічного, хіміко-токсикологічного аналізу і здатності 
токсину до відкладення і кумуляції в різних тканинах організму. 

3.13. Висновки 
На підставі результатів аналізу літературних джерел та змісту 

викладеної роботи студент має зробити висновки щодо основних галузей 
застосування отруйних препаратів (за вказаною темою), причин отруєння 
тварин, особливостей токсикодинаміки, токсикокінетики, клінічних ознак 
отруєння, вказати тактику лікування та основні шляхи профілактики. 
Висновки доцільно викласти у вигляді коротко сформульованих і 
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пронумерованих тез. Кількість висновків повинна бути достатньою для 
висвітлення змісту реферату. 

У кінці даного розділу студент ставить дату завершення оформлення 
роботи і підпис: 

“____” _______ 20___ р.     _____________ 
          (підпис) 

3.14. Список використаних джерел літератури 
Список літературних джерел оформлюється згідно з 

загальноприйнятими вимогами.  
1. Малинин О.А. Ветеринарная токсикология / О.А. Малинин,  

Г.А. Хмельницкий, А.Т. Куцен. – Корсунь-Шевченковский, 2002. – 464с. 
2. Токсикодинаміка калієвої солі хлорсульфурону при хронічному 

пероральному впливові на організм білих щурів / [Л.О. Рудая, П.Г. Жмінько, 
Л.І. Повякель та ін.] // Современные проблемы токсикологи. – Київ, 2010. – 
№ 1. – С. 25-27. 

3. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства 
фінансового розвитку / Клірингова діяльність на фінансових ринках світу: 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/051.htm 

Джерела літератури нумеруються у порядку їх згадування (посилання) 
в тексті реферату. Кількість використаних літературних джерел має бути 
достатньою для висвітлення теми. Допускається використання інтернет-
ресурсів у об’ємі не більше 25 % від загальної кількості джерел літератури. 
При цьому вказують назву сайту та шлях доступу до нього.  

3.15. Додатки 
У додатках вміщують матеріал, який необхідний для повноти роботи, 

але включення його до основної частини недоцільне через великий обсяг або 
способи відтворення. Додатками можуть бути, наприклад, фотографії, 
елементи гербарію, результати досліджень патологічного матеріалу, кормів, 
води; графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки тощо.  

Кожен додаток слід розташовувати на новій сторінці з написанням 
зверху посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення літерою у 
алфавітному порядку (Додаток А, Додаток Б і т.д., за виключенням літер 
української абетки Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). 

Додатки розміщують після списку використаних джерел літератури з 
нової сторінки. У тексті роботи на всі додатки повинні бути посилання, 
розташовані в кінці відповідного речення в дужках (наприклад – … 
токсикокінетику хлорофосу можна представити схемою (додаток А)). 

4. Підготовка і захист реферату 
Реферат повинен бути представлений на кафедру не пізніше 14 днів до 

залікового тижня. 
Робота має бути відредагована, без помилок, акуратно оформлена, 

переплетена, а також підписана автором на останньому аркуші з зазначенням 
дати. 

Захист реферату проводиться у формі презентації або співбесіди. 
Студент повинен вільно володіти інформацією згідно змісту роботи. 

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Spt/2010_1/str59.pdf
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5. Орієнтовна тематика реферату 

1. Отруєння тварин фосфорорганічними пестицидами. 
2. Отруєння тварин хлорорганічними пестицидами. 
3. Отруєння тварин похідними карбамінової кислоти. 
4. Отруєння тварин триазинами. 
5. Отруєння тварин похідними феноксикислот. 
6. Отруєння тварин нітро- та галоїд похідними фенолу. 
7. Отруєння тварин ртутьвмісними лікарськими засобами і пестицидами. 
8. Отруєння тварин сполуками свинцю. 
9. Отруєння тварин препаратами міді. 
10. Отруєння тварин сполуками арсену (миш’яку). 
11. Отруєння тварин та птиці кухонною сіллю. 
12. Отруєння тварин синтетичною сечовиною та сполуками амонію. 
13. Отруєння жуйних тварин нітратами та нітритами. 
14. Отруєння моно гастричних тварин та птиці нітратами і нітритами. 
15. Отруєння тварин рослинами, що містять алкалоїди групи  атропіну. 
16. Отруєння тварин люпином. 
17. Отруєння тварин рослинами, що містять ціанглікозиди. 
18. Отруєння тварин рослинами, що містять тіоглікозиди. 
19. Отруєння тварин рослинами, що містять сапонін-глікозиди та лактон-

протоанемонін. 
20. Отруєння тварин рослинами, що володіють фото-сенсибілізуючими 

властивостями. 
21. Т-2 токсикоз тварин. 
22. Отруєння тварин зеараленоном. 
23. Афлатоксикоз тварин. 
24. Стахіботріотоксикоз тварин. 
25. Дендродохіотоксикоз тварин. 
26. Охратоксикоз тварин. 
27. Отруєння тварин сполуками селену. 
28. Отруєння тварин аконітом. 
29. Отруєння тварин маком-самосійкою. 
30. Отруєння тварин болиголовом плямистим. 
31. Отруєння тварин бджолиною отрутою. 
32. Отруєння тварин зміїними отрутами. 
33. Отруєння тварин отрутами членистоногих. 
34. Отруйні риби. 
35. Отруєння тварин неправильно підготованими та несвоєчасно 

згодованими кормами. 
36. Отруєння тварин сполуками барію. 
37. Отруєння тварин ціанідами. 
38. Отруєння тварин фосфідом цинку. 
39. Отруєння тварин зоокумарином. 
40. Отруєння тварин бойовими отруйними речовинами. 

Вказані теми реферату є орієнтовними. 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Факультет ветеринарної медицини 

Кафедра терапії 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

з навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія» 

на тему: 

“_______________________________” 

 

 

 

 

Виконав (-ла) 

студент (-ка) ___ курсу___групи 

факультету ветеринарної медицини 

 

(прізвище, ім’я та по-батькові) 

 

Перевірив 

 

(прізвище, ім’я та по-батькові) 

 

Полтава 20___ р. 
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 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

з виконання реферату  
із навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія» 

для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини 
 
 
 
 
 

Шатохін Павло Прохорович 
Кравченко Сергій Олександрович 

Канівець Наталія Сергіївна 
Каришева Людмила Павлівна 

Бурда Тетяна Леонідівна 
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